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Sakord: Skogsvård
Skogsstyrelsen föreskriver, med stöd av 11, 15 d och 30 §§
skogsvårdsförordningen (1993:1096), och efter hörande av Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet, i fråga om
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till
skogsvårdslagen
dels att 3 kap. 9 §, 11 § tredje stycket och 7 kap 1 § samt allmänna råd till 3
kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nya paragrafer, 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 8 a och 13 a §§,
samt allmänna råd till 2 b, 2 c och 2 d §§.
Vidare beslutar Skogsstyrelsen att de allmänna råden till 15 b §
skogsvårdsförordningen ska upphöra att gälla.
3 kap. Avverkning av skog på produktiv skogsmark och åtgärder på
skogliga impediment
Avverkningsformer

2 a § Villkoren i 10 § första stycket skogsvårdslagen ska inte gälla
avverkning på mark som disponeras av universitet, högskola eller annan
forskningsinstitution under en tid av minst tio år för vetenskapliga ändamål.
2 b § Villkoren i 10 § första stycket skogsvårdslagen ska inte gälla avverkning för
annan försöksverksamhet än sådan som avses i 2 a § om försöket dokumenteras i
en försöksplan och har vetenskaplig och samhällelig relevans.
Allmänna råd till 2 b §
En försöksplan bör innehålla
1. lokalisering och utformning,
2. miljöpåverkan,
3. vetenskaplig frågeställning,
4. vetenskaplig och samhällelig relevans, samt
5. ansvarig forskare och institution.
Försöksplanen bör vara så utförlig att andra forskare kan bedöma försökets
relevans.
2 c § Villkoren i 10 § första stycket skogsvårdslagen ska inte gälla avverkning för
annan försöksverksamhet än sådan som avses i 2 a § om försöket omfattar mindre
än fem hektar produktiv skogsmark och dokumenteras i en enkel försöksplan.
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Allmänna råd till 2 c §
En enkel försöksplan bör innehålla
1. syfte,
2. lokalisering och utformning, samt
3. ansvarig person.
2 d § Villkoren i 10 § första stycket skogsvårdslagen ska inte gälla
 avverkning som ökar natur- och kulturmiljövärdena jämfört med om
avverkningen skett i enlighet med 10 § första stycket,
 avverkning för naturvårdsbränning,
 avverkning i tätortsnära skog med stor betydelse för allmänhetens
friluftsliv och rekreation, eller
 avverkning för att skydda, förstärka eller återskapa värdefulla
kulturmiljöer.
Allmänna råd till 2 d §
Avverkning som ökar natur- och kulturmiljövärdena jämfört med om
avverkningen skett i enlighet med 10 första stycket återfinns ofta under
målklassen ”Naturvård skötsel” i en s.k. grön skogsbruksplan eller motsvarande
dokument.
Lägsta ålder för föryngringsavverkning

8 a § Reglerna i 3 § och 5 § ska inte gälla avverkning på mark som disponeras av
universitet, högskola eller annan forskningsinstitution under en tid av minst tio år
för vetenskapliga ändamål.
9 § Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge undantag från 3 § och
5 §.
Allmänna råd till 3 kap. 9 §
Undantag från föreskrifterna bör bl.a. kunna medges om skogen är skadad eller
om avverkningen leder till en jämnare åldersfördelning inom brukningsenheten.
Undantag bör också kunna medges för att möjliggöra försöksverksamhet, för att
bevara och utveckla ett områdes natur- och kulturmiljövärden samt för
avverkning i tätortsnära skog med stor betydelse för allmänhetens friluftsliv och
rekreation. Ett beslut om undantag bör normalt begränsas till att gälla under fem
år.
Anmälan om avverkning

11 § Anmälan ska göras även för föryngringsavverkning som ska ske på grund av
att skogen skadats (5 § första stycket 1 skogsvårdslagen) eller för att
skogstillståndet är uppenbart otillfredsställande (5 § första stycket 3
skogsvårdslagen).
Av kartan/kartskissen ska framgå framgå de hänsynskrävande biotoper, de
kulturmiljöer och kulturlämningar de lokaler för arter samt de skyddszoner där
hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen planeras, enligt vad som
angetts i hänsynsredovisningen på anmälningsblanketten.
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Anmälan om avverkning behöver inte göras,
1. när tillstånd till avverkning krävs enligt 15 § eller 27 § skogsvårdslagen,
2. om avverkningen syftar till att bevara och/eller utveckla naturvärden eller
kulturmiljövärden enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
miljöbalken,
3. för avverkning inom område som omfattas av naturvårdsavtal enligt 7 kap.
3 § jordabalken och där markanvändningen enligt avtalet syftar till att
bevara och/eller utveckla naturvärden,
4. om anmälan för samråd beträffande avverkningen gjorts enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken,
5. om området ska användas för verksamhet, vars tillåtlighet i det enskilda
fallet prövats enligt annan lag, t.ex. kraftledning, annan väg än skogsbilväg,
järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt, golfbana och
skidanläggning, samt
6. om området ska användas för annat ändamål än virkesproduktion i enlighet
med en gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Inte
heller behöver avverkning för annat ändamål än virkesproduktion anmälas
inom område som disponeras av Försvarsmakten, Fortifikationsverket,
Försvarets Materielverk eller Försvarets Radioanstalt.
13 a § Om syftet med en anmälningspliktig åtgärd är försöksverksamhet eller att
bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden enligt 10 § tredje stycket
skogsvårdslagen, ska det anges i anmälan.
7 kap. Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen
Allmänt

1 § Dessa föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen gäller vid all skötsel av skog på mark som omfattas
av skogsvårdslagen.
Föreskrifterna i detta kapitel ska inte gälla skötsel av skog på mark som
disponeras av universitet, högskola eller annan forskningsinstitution under en tid
av minst tio år för vetenskapliga ändamål.

Denna författning träder i kraft den 18 juni 2015

MONIKA STRIDSMAN
Jörgen Ringagård
(Tillsynsenheten)
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